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Slim naar Antwerpen: van 0.0 tot 1.0 

• Oproep tot kandidaatstelling - januari 2015 

• Verkeersdata 

• Services (reisadvies enj verkeersmanagement) 

 

• Selectie van 4 kandidaat-indieners (externe jury) - juni 2015 

• 2 hardwarebedrijven 

• 2 softwarebedrijven 

Tender – juli tot oktober 2015 

• 2 softwarebedrijven 

 

• Release ‘kanaal mobiliteit’ op www.antwerpen.be - september 

2015 

• GIS-data ontsloten via een toegankelijke kaart 

• Kaart geïntegreerd op de stedelijke website 

www.antwerpen.be  
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Slim naar Antwerpen: van 1.0 naar 1.3 

• Release sna.be 1.0 - 1 februari 2016 

•Informatieve website 

•Kaart met verkeerssituatie en statische mobiliteitsinfo 

(GIS) 

 • Release sna.be 1.1 - september 2016 

•Eerste versie unimodale routeplanner 

•Inclusief grote werven en omleidingen als gewenste route 

 

• Release sna.be 1.2 – oktober 2016 

•Site en routeplanner worden meertalig 

•Kaart en routeplanner melden LEZ en leiden toe naar 

checktool + registratie + dagpas + toelating LEZ 

 
• Release sna.be 1.3 - juni 2017 

•Bijsturing algoritmes routes naar de kernstad op basis 

van signalisatieplan 

•Workaround ingave innames openbaar domein 
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Slim naar Antwerpen: uitbouw partners 

• Lancering marktplaats voor mobiliteit – september 2016 

• mobiliteitspartners met pasklare oplossing 

• projectoproep voor bedrijven met een slim idee 

• tender spitsmijdingen 

SnA  
marktplaats 



Slim naar Antwerpen van 1.3 tot 2.0 

• Testing sna.be 2.0  

•Multimodale routeplanner 

•Realtime info NMBS (spoorwegen) 

 

• Release sna.be 2.0 – december 2017 

•User centric redesign 

•Eerste versie multimodale routeplanner 

 

• Release sna.be app – april 2018 

•Routeadvies op basis van voorkeuren 

•Reisbegeleiding op basis van gps-component 
SnA-app 1.0 
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• Tweede projectoproep‘Marktplaats voor mobiliteit’ – september 

2017 

• 37 indieners 

• 8 met een slimme oplossing 

• 3 met een MaaS-oplossing 

 

Slim naar Antwerpen: partners met 

app’s 

• Start opdrachtnemers tender ‘spitsmijdingen’– augustus 2017 

•Timesup 

•Olympus Mobility (B2B MaaS) 
SnA –  2 app’s 

SnA 
Tweede 
oproep 



Van SnA 2.0 naar MaaS 

• Release SnA-app 2.1 – Q2 2018 

•Uitbreiding routeadvies met ticketing 

•Uitbreiding routeadvies met realtime data OV 

• Doorpakken uitrol B2B MaaS-formule verzorgd door Olympus 

Mobility, binnen de werkgeversaanpak van Slim naar Antwerpen 

 

• Start begeleiding en ondersteuning geselecteerde MaaS-projecten 

uit tweede projectoproep ‘Marktplaats voor mobiliteit’ – februari 

2018 

 

• Uitrol open data-overeenkomsten met alle partners uit de 

Marktplaats voor mobiliteit – Q1 2018 

 

• Lancering en monitoring eerste B2C MaaS-formules die 

mobiliteitsoplossingen op maat van de gebruikers en hun trajecten 

aanbieden. 

SnA-app 2.1 

MaaS 



Uitdagingen en kansen 

MaaS-providers 
 
 

 
 

Overheden 
 

Gebruikers 

Mobiliteitsdiensten  
(publieke en private) 

 
  

• Open data – protocollen 
• Standaarden voor data 
• Afstemming regelgeving  
• Delen klanteninzichten en 

impact op mobiliteit    
 



Vragen? Suggesties 



Bedankt voor uw aandacht 
 

 

Volg ons op www.slimnaarantwerpen.be 


